
Proiect 

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA 

H O T Ă R Î R E  nr._______

din ______________________________2021 

Chișinău 

pentru aprobarea Regulamentului privind mecanismul 

de subvenţionare a locurilor de muncă 

Guvernul 
HOTĂRĂŞTE: 

1. Se aprobă:

1) Regulamentul privind mecanismul de subvenţionare a locurilor de muncă, conform

anexei nr.1; 

2) Cererea cu privire la acordarea subvenției aferent subvenționării locurilor de muncă

pentru cheltuielile privind plata salariului (în cazul angajării persoanelor care pe o perioadă 

de cel puțin 12 luni consecutive ce preced lunii de angajare nu au avut venituri salariale), 

conform anexei nr.2. 

3) Cererea cu privire la acordarea subvenției aferent subvenționării locurilor de muncă

pentru cheltuielile privind plata salariului (în cazul angajării persoanelor cu dizabilități, cu 

excepția celor angajate în cadrul întreprinderilor specializate), conform anexei nr.3. 

4) Cererea cu privire la acordarea subvenției aferent subvenționării locurilor de muncă

pentru cheltuielile privind plata salariului (în cazul angajării persoanelor cu dizabilități în 

cadrul întreprinderilor specializate), conform anexei nr.4. 

2. Alocațiile bugetare pentru subvenţionarea locurilor de muncă se aprobă anual prin

legea bugetului de stat. 

3. Se abrogă Hotărârea Guvernului nr.819/2017 pentru aprobarea Regulamentului cu

privire la modul de acordare a unor categorii de facilităţi privind TVA conform prevederilor 

art.4 alin.(18) din Legea nr.1417-XIII din 17 decembrie 1997 pentru punerea în aplicare a 

titlului III al Codului fiscal. 

4. Prezenta Hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al

Republicii Moldova, cu excepția pct.3, care intră în vigoare la data de 1 mai 2021. 

5. Subvenția pentru angajarea persoanelor care pe o perioadă de cel puțin 12 luni

consecutive ce preced lunii de angajare nu au avut venituri salariale se acordă pentru 

cheltuielile privind plata salariului pentru salariații angajați începând cu 1 ianuarie 2021. 

6. Subvenția pentru angajarea persoanelor cu dizabilități se acordă pentru cheltuielile

privind plata salariului aferente perioadelor începând cu 1 ianuarie 2021. 

7. Întreprinderile specializate pot beneficia de subvenția conform prezentei Hotărâri

pentru cheltuielile privind plata salariului aferente perioadelor începând cu 1 mai 2021. 

PRIM-MINISTRU  

Contrasemnează: 



Anexa nr.1 

la Hotărîrea Guvernului 

nr.   din 2021 

REGULAMENT 

privind mecanismul de subvenţionare a locurilor de muncă 

I. DISPOZIŢII GENERALE 

1. Regulamentul privind mecanismul de subvenţionare a locurilor de muncă (în

continuare – Regulament) stabileşte procedura de acordare a subvențiilor aferent 

cheltuielilor privind plata salariului, subiecților prevăzuți la pct.2 supct.1) din Regulament. 

2. În sensul prezentului Regulament se utilizează următoarele noţiuni principale:

1) subiect al subvenţiei – persoanele juridice și persoanele fizice care practică

activitate de întreprinzător, organizațiile necomerciale, rezidenți ai Republicii Moldova, ale 

căror cerere a fost evaluată pozitiv şi care au obţinut aprobarea pentru subvenţionare ca 

urmare a angajării de către acestea a persoanelor care fac parte din următoarele categorii: 

a) persoanele care pe o perioadă de cel puțin 12 luni consecutive ce preced lunii de

angajare nu au avut venituri salariale, aferent categoriilor codului 101 (persoană angajată pe 

bază de contract individual de muncă), 105 (persoană angajată prin contract civil), 123 

(persoană angajată prin cumul) din Clasificatorul categoriei persoanelor asigurate; 

b) persoanele cu dizabilități.

2) venituri salariale – baza lunară de calcul de la care angajatorul raportează

obligaţiile aferente impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă 

medicală şi a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate (în conformitate 

cu Darea de seamă privind reţinerea  impozitului pe venit, a primelor de  asigurare obligatorie 

de asistenţă medicală şi  a contribuţiilor de  asigurări  sociale de  stat  obligatorii  calculate); 

3) persoană cu dizabilităţi – persoană cu deficienţe fizice, mintale, intelectuale sau

senzoriale, deficienţe care, în interacţiune cu diverse bariere/obstacole, pot îngrădi 

participarea ei deplină şi eficientă la viața societății în condiţii de egalitate cu celelalte 

persoane; 

4) dizabilitatea severă – se caracterizează prin deficienţe funcţionale severe provocate

de afecţiuni, defecte, traume care conduc la limitări de activitate şi restricţii de participare, 

iar capacitatea de muncă este păstrată într-un interval procentual de 0-20%; 

5) dizabilitatea accentuată – se caracterizează prin deficienţe funcţionale accentuate

provocate de afecţiuni, defecte, traume care conduc la limitări de activitate şi restricţii de 

participare, iar capacitatea de muncă este păstrată într-un interval procentual de 25-40%; 

6) dizabilitatea medie – se caracterizează prin deficienţe funcţionale medii provocate

de afecţiuni, defecte, traume care conduc la limitări de activitate şi restricţii de participare, 

iar capacitatea de muncă este păstrată într-un interval procentual de 45-60%; 

7) întreprinderi specializate – întreprinderile şi organizaţiile al căror capital social este

deţinut în proporţie de 100% de societăţile şi/sau asociaţiile obşteşti ale persoanelor cu 

dizabilităţi, create pentru realizarea scopurilor statutare proprii, în cadrul cărora 50% şi mai 

mult din numărul total al lucrătorilor angajaţi sînt persoane cu dizabilităţi. La întreprinderi 



specializate se atribuie, de asemenea, atelierele şi secţiile de ergoterapie, fără statut juridic, 

din cadrul instituţiilor sociale şi medicale, care au dreptul să desfăşoare activităţi economice 

independente, respectând legislaţia în vigoare; 

8) subvenţie – formă a ajutorului de stat acordată subiecților care corespund criteriilor

de eligibilitate; 

9) impozite salariale – impozitul pe venit, primele de asigurare obligatorie de asistenţă

medicală, precum și contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii aferente plăților 

salariale ce corespund categoriilor codului 101 (persoană angajată pe bază de contract 

individual de muncă) din Clasificatorul categoriei persoanelor asigurate. 

II. DOMENIUL DE APLICARE

3. Acordarea subvenţiei în baza prezentului Regulament se consideră compatibilă cu

mediul concurenţial normal, în conformitate cu art.5 alin.(1) lit.b) din Legea nr.139/2012 cu 

privire la ajutorul de stat. 

4. Cuantumul subvenţiei acordată subiectului subvenției se stabilește în dependență

de categoria angajatului după cum urmează: 

1) persoanele care pe o perioadă de cel puțin 12 luni consecutive ce preced lunii de

angajare nu au avut venituri salariale – 50% din impozitele salariale declarate și achitate, dar 

nu mai mult de 1000 lei lunar per salariat; 

2) persoanele cu dizabilități, după cum urmează:

- cu dizabilitate severă – 100% din impozitele salariale declarate și achitate, dar nu 

mai mult de 2000 lei lunar per salariat; 

- cu dizabilitate accentuată și medie – 50% din impozitele salariale declarate și 

achitate, dar nu mai mult de 1000 lei lunar per salariat; 

3) persoanele cu dizabilități angajate în cadrul întreprinderilor specializate – 200%

din impozitele salariale declarate și achitate, dar nu mai mult de 4000 lei lunar per salariat. 

5. Perioada de implementare a mecanismului pentru fiecare categorie de angajați este

stabilită după cum urmează: 

1) pentru persoanele care pe o perioadă de cel puțin 12 luni consecutive ce preced lunii

de angajare nu au avut venituri salariale – pentru durata primelor 12 luni de la angajare, 

începând cu luna următoare lunii angajării; 

2) persoanele cu dizabilități, cu excepția celor angajate în cadrul întreprinderilor

specializate – pe perioada angajării; 

3) persoanele cu dizabilități angajate în cadrul întreprinderilor specializate – pe

perioada angajării. 

III. PROCEDURA DE ACORDARE A SUBVENŢIILOR

Secţiunea 1 

Depunerea cererii de solicitare a subvenţiei 

6. Solicitarea subvenţiei se efectuează prin depunerea cererii, conform modelelor

stabilite în anexele nr.2, nr.3 și nr.4 (în continuare – Cerere), la Direcţia generală de 

administrare fiscală de la locul de deservire a contribuabilului/Direcția generală administrare 

fiscală control fiscal post operațional sau la Direcţia generală administrare contribuabili mari 



a Serviciului Fiscal de Stat, după caz. Cererea se prezintă pe suport de hârtie cu aplicarea 

semnăturii olografe sau se transmite la adresa electronică indicată în anexa la Regulament, 

conform razei de deservire, cu aplicarea semnăturii electronice. 

7. Cererea de subvenționare pentru fiecare categorie de angajați se depune:

- trimestrial, până la ultima zi a lunii următoare trimestrului de gestiune; și/sau 

- anual, până la data de 25 martie a anului următor anului pentru care se solicitată 

subvenționarea. 

8. Subvenţionarea se efectuează în termen de 20 zile lucrătoare din data depunerii

cererii, dintre care 15 zile sunt destinate pentru efectuarea controlului fiscal cameral şi 

adoptarea deciziei de subvenţionare, 3 zile sunt destinate întocmirii documentelor de plată 

şi transmiterii acestora spre executare Direcţiei Trezoreria de Stat, și 2 zile pentru 

definitivarea procedurii de subvenționare. 

9. Cererea se respinge fără examinare în cazul în care nu a fost depusă Darea de

seamă privind reținerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistență 

medicală și a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate, pentru 

perioada/perioadele pentru care se solicită subvenționarea.  

Secţiunea 2 

Documente confirmative 

10. Pentru confirmarea dreptului la subvenţionare, în dependență de categoria de

angajați, se prezintă următoarele documente în copie: 

1) documente contabile (scripte) întocmite în modul corespunzător, care confirmă

achitarea salariului; 

2) documentele de plată (după caz) ce confirmă achitarea impozitelor salariale în cazul

depunerii cererii în termen de pînă la 5 zile lucrătoare de la data achitării la buget a acestora; 

3) în cazul angajării persoanelor cu dizabilități – suplimentar la documentele

specificate la subpct.1) și 2), certificatul de încadrare în grad de dizabilitate valabil pentru 

perioada pentru care se solicită subvenționarea. Certificatul de încadrare în grad de 

dizabilitate se prezintă în prima lună de solicitare a subvenției. 

Secţiunea 3 

Acțiunile Serviciului Fiscal de Stat 

11. Cererea este supusă examinării doar în cazurile în care solicitantul subvenţionării

a depus la Serviciul Fiscal de Stat, Darea de seamă privind reținerea impozitului pe venit, a 

primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală și a contribuțiilor de asigurări sociale 

de stat obligatorii calculate pentru perioada pentru care se solicită subvenționarea şi a achitat 

impozitele salariale aferente.   

12. În cadrul controlului fiscal se va verifica corectitudinea calculării sumei pasibile

subvenţionării aferente salariului, determinată separat pentru fiecare perioadă de gestiune 

(lună calendaristică) şi pentru fiecare salariat angajat. 

13. Direcția generală administrare fiscală de la locul de deservire a contribuabilului,

până la finele următoarei zile lucrătoare celei în care a fost primită cererea, o remite în adresa 

Direcţiei generale administrare fiscală control fiscal post operațional. 



14. Direcția generală administrare fiscală control fiscal post operațional sau Direcția

generală administrarea contribuabililor mari, după caz, în termen de 13 zile lucrătoare 

efectuează controlul fiscal tematic și în termen de 2 zile lucrătoare adoptă Decizia de 

acordare a subvenției (în continuare Decizie). Dacă în cadrul examinării cererii, apar 

circumstanțe ce determină necesitatea respingerii cererii, persoana responsabilă din cadrul 

Serviciului Fiscal de Stat întocmește o notificare, care se aduce la cunoștință solicitantului 

la adresa poștală și/sau prin adresa electronică, în termen de 3 zile din ziua primirii cererii, 

dar nu mai târziu de următoarea zi lucrătoare de la data depunerii cererii, în care se indică 

motivele pentru care cererea respectivă nu poate fi supusă examinării. 

15. Până la finele zilei a 17-a, Direcţia control post operaţional remite în adresa

Direcţiei deservire fiscală, conform razei de deservire a contribuabilului, copia scanată a 

Deciziei prin poşta electronică cu indicarea în poziţia Subject: „Decizie de acordare a 

subvenției aferent subvenționării locurilor de muncă pentru cheltuielile privind plata 

salariului”. 

16. Direcţia deservire fiscală din cadrul Direcţiei generale de administrare fiscală sau,

Direcţia generală administrarea contribuabililor mari, după caz, până la finele zilei următoare 

adoptării Deciziei, perfectează documentele de plată trezoreriale și le remite spre executare 

în modul stabilit Direcției Trezoreria de Stat din cadrul Ministerului Finanțelor. 

17. Direcţia Trezoreria de Stat din cadrul Ministerului Finanțelor, în termen de 2 zile

de la data primirii documentelor de plată prezentate de Serviciul Fiscal de Stat, efectuează 

transferul subvenţiei la contul bancar al subiectului subvenţionării. 

Secţiunea 4 

Modul de determinare a subvenției 

18. Suma pasibilă subvenţionării se va determina în conformitate cu informaţia

privind determinarea subvenţiei pentru cheltuielile privind plata salariului subiectului 

subvenției, parte componentă a Cererii. 

19. Serviciul Fiscal de Stat va asigura accesul subiectului subvenţiei la informația

aferentă categoriei de persoane specificate în pct.2 subpct.1) lit.a). 

IV. DISPOZIŢII FINALE

20. Cheltuielile pentru subvenționarea locurilor de muncă în conformitate cu

prevederile prezentului Regulament, se efectuează în limitele alocațiilor bugetare aprobate 

anual în bugetul de stat. 

21. Decizia emisă de către Serviciul Fiscal de Stat aferent cererii de achitare a

subvenţiei sau notificarea emisă privind motivele de neexaminare a cererii, pot fi contestate 

în termen de 30 zile de la data comunicării la Serviciul Fiscal de Stat, în conformitate cu 

prevederile Titlului V din Codul fiscal. 

22. În caz de depistare de către Serviciul Fiscal de Stat a acordării/beneficierii

incorecte de subvenție, conducătorul unității restituie în bugetul de stat mijloacele financiare 

primite contrar prevederilor legale. 

23. În raport cu un angajat se admite doar o singură opțiune de subvenționare.



24. Termenul limită de solicitare a subvenției este data de 25 martie a anului următor

anului pentru care se solicitată subvenționarea. 



Anexa la 

Regulamentul privind mecanismul de  

subvenţionare a locurilor de muncă 

Lista adreselor electronice 

conform razei de deservire în cadrul SFS 

Nr. 

crt. 

Denumirea subdiviziunilor structurale e-mail 

1. Direcţia generală administrare contribuabili mari mail@sfs.md 

2. Direcţia generală administrare fiscală CHIŞINĂU chisinaudgaf@sfs.md 

3. Direcţia generală administrare fiscală NORD norddgaf@sfs.md 

4. Direcţia generală administrare fiscală CENTRU centrudgaf@sfs.md 

5. Direcţia generală administrare fiscală SUD suddgaf@sfs.md 

6. Direcția generală administrare fiscală control fiscal post operațional dgafcfpo@sfs.md 



 
  

 

 

 

 
__________________________________________________ 

 (denumirea subdiviziunii SFS) 
       

 CERERE 

cu privire la acordarea subvenției aferente subvenționării locurilor de muncă pentru 

cheltuielile privind plata salariului (în cazul angajării persoanelor care pe o perioadă de cel puțin 12 

luni consecutive ce preced lunii de angajare nu au avut venituri salariale) 

Denumirea unității economice  

IDNO  

Nr. telefon  

Nr. fax  

E-mail  

Adresa locului de muncă  

 

Solicită acordarea subvenției în sumă de________________________________(lei), pentru angajarea la 

locul de muncă indicat mai sus a: 

 

persoane care pe o perioadă de cel puțin 12 luni consecutive ce preced lunii de angajare nu au 

avut venituri salariale*,  

 

calculată în conformitate cu informaţia de determinare a subvenției lunare aferente subvenționării locurilor 

de muncă pentru cheltuielile privind plata salariului în cazul angajării persoanelor care pe o perioadă de cel 

puțin 12 luni consecutive ce preced lunii de angajare nu au avut venituri salariale, parte componentă a 

prezentei cereri. 

 

La contul bancar (cod IBAN) MD______________________________________________ 

                                                               (înregistrat în Registrul conturilor de plăţi şi bancare) 

  

Pentru perioada de gestiune trimestrul______anul ________ 

 

 

Conducătorul unității 

 

___________________________________ 
  (funcția) 
 

___________________________________ 
 (numele, prenumele, semnătura) 
     L.Ș. 

________________ 
 (data) 
 
Numărul și data înregistrării cererii: nr. _____________ din ___________________ 

 
*Notă: Se indică numărul de persoane angajate. 

 

 

 

Anexa nr.2 

la Hotărîrea Guvernului 

 nr.      din                   2021 



 

Informaţia 

de determinare a subvenției aferente subvenționării locurilor de muncă pentru cheltuielile privind plata 

salariului (în cazul angajării persoanelor care pe o perioadă de cel puțin 12 luni consecutive ce preced lunii de 

angajare nu au avut venituri salariale) 

pentru perioada trimestrul_________anul__________ 

  

Nr. 

crt. 
Numele, 

prenu- 

mele 

Numărul 

de iden- 

tificare a 

persoanei 

asigurate 

(IDNP) 

Data 

angajării 

persoanei 

Luna 

pentru care 

se solicită 

subvenția 

Anul 

pentru care 

se solicită 

subvenția 

Plăţi 

salariale 

achitate 

Impozitul 

pe venit 

achitat 

aferent 

plăţilor 

salariale  

Prime de 

asigurare 

obligatorie 

de 

asistenţă 

medicală 

achitate 

aferent 

plăților 

salariale 

total 

Contribu

ţii 

de 

asigurări 

sociale de 

stat 

obligatori

i achitate 

aferent 

plăților 

salariale 

Suma 

subven- 

ţiei 

calculată 

Suma 

subven- 

ţiei spre 

achitare 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1            

2            

3            

4            

5            

…            

 Total           

 

  
______________________ 

(funcţia) 
  

/semnătura/ 
______________________ 

(Nume, Prenume) 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Modul de completare a Informaţiei 

de determinare a subvenției lunare aferente subvenționării locurilor de muncă pentru cheltuielile 

privind plata salariului (în cazul angajării persoanelor care pe o perioadă de cel puțin 12 luni 

consecutive ce preced lunii de angajare nu au avut venituri salariale) 

  

1. Numele şi prenumele angajatului. 

2. Numărul de identificare a persoanei asigurate (IDNP). 

3. Data angajării persoanei. 

4. Luna pentru care se solicită subvenția. 

5. Anul pentru care se solicită subvenția. 
6. Plăţi salariale achitate - se completează la valoarea brută în baza col.7.2 din Fişa personală de 

evidenţă a veniturilor sub formă de salariu şi a altor plăţi efectuate de către angajator în folosul angajatului, 

precum şi a impozitului pe venit reţinut din aceste plăţi (în continuare Fişa personală). 

7. Impozitul pe venit achitat aferent plăţilor salariale - se completează în baza col.7.12 din Fişa 

personală. 

8. Prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală achitate aferent aferent plăţilor 

salariale -  se determină prin înmulţirea cotei primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală (9%) 

la indicatorul indicat la col.6. 

9. Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii achitate aferent plăţilor salariale - 

corespunde col.11 din Tabelul 2 Declarație privind calcularea și utilizarea contribuțiilor de asigurări sociale 

de stat obligatorii și informația privind evidența nominală a asiguraților în sistemul public de asigurări 

sociale a dării de seamă forma IPC21 pentru perioada de gestiune.  

10. Suma subvenţiei calculată se determină în felul următor: [(col.7+col.8+col.9)*50%]. 

11. Suma subvenţiei spre achitare va constitui suma indicată în col.10, dar nu mai mult de 1000 

lei lunar per salariat.  

În cazul în care suma calculată în col.10 depășește suma de 1000 lei, în col.11 se va reflecta suma 

de 1000 lei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexă  

la Cererea cu privire la acordarea subvențiilor lunare 

aferente subvenționării locurilor de muncă pentru 

cheltuielile privind plata salariului (în cazul angajării 

persoanelor care pe perioada ultimelor 12 luni nu au 

deținut un loc de muncă) 



 

 

 

 
 

____________________________ 
(denumirea subdiviziunii SFS)            

 

 CERERE 

cu privire la acordarea subvenției aferent subvenționării locurilor de muncă pentru 

cheltuielile privind plata salariului (în cazul angajării persoanelor cu dizabilități, cu excepția celor 

angajate în cadrul întreprinderilor specializate) 

Denumirea unității economice  

IDNO  

Nr. telefon  

Nr. fax  

E-mail  

Adresa locului de muncă  

 

Solicită acordarea subvenției în sumă de________________________________(lei), pentru angajarea la 

locul de muncă indicat mai sus a: 

 

persoane cu dizabilități*,  

 

calculată în conformitate cu informaţia de determinare a subvenției lunare aferente subvenționării locurilor 

de muncă pentru cheltuielile privind plata salariului în cazul angajării persoanelor cu dizabilități, cu excepția 

celor angajate în cadrul întreprinderilor specializate, parte componentă a prezentei cereri. 

 

La contul bancar (cod IBAN) MD______________________________________________ 

                                                               (înregistrat în Registrul conturilor de plăţi şi bancare) 

  

Pentru perioada de gestiune trimestrul_________anul ______ 

 

 

Conducătorul unității 

 

___________________________________ 
  (funcția) 
 

___________________________________ 
 (numele, prenumele, semnătura) 
     L.Ș. 

________________ 
 (data) 
 
Numărul și data înregistrării cererii: nr. _____________ din ___________________ 

 

 
*Notă: Se indică numărul de persoane angajate 

 

 

 

 

Anexa nr.3 

la Hotărîrea Guvernului 

 nr.      din                   2021 



 

 Informaţia 

de determinare a subvenției aferente subvenționării locurilor de muncă pentru cheltuielile privind plata 

salariului (în cazul angajării persoanelor cu dizabilități, cu excepția celor angajate în cadrul 

întreprinderilor specializate) 

pentru perioada trimestrul________anul___________ 

  

N

r. 

cr

t. 

Numele, 

prenu- 

mele 

Numărul 

de iden- 

tificare a 

persoanei 

asigurate 

(IDNP) 

Data 

angajării 

persoanei 

Luna 

pentru 

care se 

solicită 

subvenția 

Anul 

pentru 

care se 

solicită 

subvenția 

Plăţi 

salariale 

achitate 

Impozitul 

pe venit 

achitat 

aferent 

plăţilor 

salariale  

Prime de 

asigurare 

obligatori

e de 

asistenţă 

medicală 

achitate 

aferent 

plăților 

salariale 

Contribu

ţii 

de 

asigurări 

sociale de 

stat 

obligatori

i achitate 

aferent 

plăților 

salariale 

Gradul 

de 

dizabilita

te 

(dizabilit

ate 

severă, 

accentua

tă, 

medie) 

Suma 

subven- 

ţiei 

calculat

ă 

Suma 

subven- 

ţiei spre 

achitare 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1             

2             

3             

4             

5             

…             

 Total            

 

  
______________________ 

(funcţia) 
  

/semnătura/ 
______________________ 

(Nume, Prenume) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

Modul de completare a Informaţiei 

de determinare a subvenției aferent subvenționării locurilor de muncă pentru cheltuielile privind 

plata salariului (în cazul angajării persoanelor cu dizabilități, cu excepția celor angajate în cadrul 

întreprinderilor specializate) 
 

1. Numele şi prenumele angajatului.  

2. Numărul de identificare a persoanei asigurate (IDNP).  

3. Data angajării persoanei.  

4. Luna pentru care se solicită subvenția.  

5. Anul pentru care se solicită subvenția.  
6. Plăţi salariale achitate - se completează la valoarea brută în baza col.7.2 din Fişa personală de 

evidenţă a veniturilor sub formă de salariu şi a altor plăţi efectuate de către angajator în folosul angajatului, 

precum şi a impozitului pe venit reţinut din aceste plăţi (în continuare Fişa personală).  

7. Impozitul pe venit achitat aferent plăţilor salariale - se completează în baza col.7.12 din Fişa 

personală.  

8. Prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală achitate aferent plăților salariale -  se 

determină prin înmulţirea cotei primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală (9%) la indicatorul 

indicat la col.6.  

9. Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii achitate aferent plăților salariale - 

corespunde col.11 din Tabelul 2 Declarație privind calcularea și utilizarea contribuțiilor de asigurări sociale 

de stat obligatorii și informația privind evidența nominală a asiguraților în sistemul public de asigurări 

sociale a dării de seamă forma IPC21 pentru perioada de gestiune.  

10. Gradul de dizabilitate (dizabilitate severă, accentuată, medie). 
11. Suma subvenţiei calculată se determină în felul următor:  

Pentru dizabilitate severă: [(col.7+col.8+col.9)*100%]. 

Pentru dizabilitate accentuată și medie: [(col.7+col.8+col.9)*50%].  

12. Suma subvenţiei spre achitare: 
Pentru dizabilitate severă: va constitui suma indicată în col.11, dar nu mai mult de 2000 lei lunar 

per salariat. În cazul în care suma calculată în col.11 depășește suma de 2000 lei, în col.12 se va reflecta 

suma de 2000 lei. 

Pentru dizabilitate accentuată și medie: va constitui suma indicată în col.11, dar nu mai mult de 

1000 lei lunar per salariat. În cazul în care suma calculată în col.11 depășește suma de 1000 lei, în col.12 se 

va reflecta suma de 1000 lei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexă  

la Cererea cu privire la acordarea subvențiilor lunare 

aferente subvenționării locurilor de muncă pentru 

cheltuielile privind plata salariului (în cazul angajării 

persoanelor cu dizabilități, cu excepția celor angajate 

în cadrul întreprinderilor specializate) 



 

 

 

 
____________________________ 

(denumirea subdiviziunii SFS)            
 CERERE 

cu privire la acordarea subvenției aferent subvenționării locurilor de muncă pentru 

cheltuielile privind plata salariului (în cazul angajării persoanelor cu dizabilități în cadrul 

întreprinderilor specializate) 

Denumirea unității economice  

IDNO  

Nr. telefon  

Nr. fax  

E-mail  

Adresa locului de muncă  

 

Solicită acordarea subvenției în sumă de________________________________(lei), pentru angajarea la 

locul de muncă indicat mai sus a: 

 

persoane cu dizabilități în cadrul întreprinderii specializate*,  

 

calculată în conformitate cu informaţia de determinare a subvenției lunare aferente subvenționării locurilor 

de muncă pentru cheltuielile privind plata salariului (în cazul angajării persoanelor cu dizabilități în cadrul 

întreprinderilor specializate), parte componentă a prezentei cereri. 

 

La contul bancar (cod IBAN) MD______________________________________________ 

                                                               (înregistrat în Registrul conturilor de plăţi şi bancare) 

  

Pentru perioada de gestiune trimestrul _________anul _____ 

 

 

Conducătorul unității 

 

___________________________________ 
  (funcția) 
 

___________________________________ 
 (numele, prenumele, semnătura) 
     L.Ș. 

________________ 
 (data) 
 
Numărul și data înregistrării cererii: nr. _____________ din ___________________ 

 
*Notă: Se indică numărul de persoane angajate. 

 

 

 

 

 

 

Anexa nr.4 

la Hotărîrea Guvernului 

 nr.      din                   2021 



 Informaţia 

de determinare a subvenției aferente subvenționării locurilor de muncă pentru cheltuielile privind plata 

salariului (în cazul angajării persoanelor cu dizabilități în cadrul întreprinderilor specializate) 

pentru perioada trimestrul________anul________ 

  
Nr. 

crt. 
Numel

e, 

prenu- 

mele 

Număru

l 

de iden- 

tificare a 

persoane

i 

asigurat

e 

(IDNP) 

Data 

angajăr

ii 

persoan

ei 

Luna 

pentru 

care se 

solicită 

subvenția 

Anul 

pentru 

care se 

solicită 

subvenția 

Plăţi 

salariale 

achitate 

Impozit

ul pe 

venit 

achitat 

aferent 

plăţilor 

salariale  

Prime de 

asigurar

e 

obligato

rie de 

asistenţă 

medicală 

achitate 

aferent 

plăților 

salariale 

Contrib

uţii 

de 

asigurăr

i sociale 

de stat 

obligato

rii 

achitate 

aferent 

plăților 

salariale 

Suma 

subven- 

ţiei 

calculată 

Suma 

compensă

rii 

contribuț

iilor de 

asigurări 

sociale 

aferentă 

perioadei 

pentru 

care se 

solicită 

subvenția

, conform 

art.36 

alin.(2) 

din Legea 

nr.60/201

2 

Suma 

subven- 

ţiei 

pasibilă 

achitării 

Suma 

subven- 

ţiei spre 

achitare 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1              

2              

3              

4              

5              

…              

 Total             

 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Modul de completare a Informaţiei 

de determinare a subvenției lunare aferente subvenționării locurilor de muncă pentru cheltuielile 

privind plata salariului (în cazul angajării persoanelor cu dizabilități în cadrul întreprinderilor 

specializate) 

 

1. Numele şi prenumele angajatului.  

2. Numărul de identificare a persoanei asigurate (IDNP).  

3. Data angajării persoanei. 

4. Luna pentru care se solicită subvenția.  

5. Anul pentru care se solicită subvenția.  
6. Plăţi salariale achitate - se completează la valoarea brută în baza col.7.2 din Fişa personală de 

evidenţă a veniturilor sub formă de salariu şi a altor plăţi efectuate de către angajator în folosul angajatului, 

precum şi a impozitului pe venit reţinut din aceste plăţi (în continuare Fişa personală). 

7. Impozitul pe venit achitat aferent plăţilor salariale - se completează în baza col.7.12 din Fişa 

personală.  

8. Prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală achitate aferent plăților salariale -  se 

determină prin înmulţirea cotei primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală (9%) la indicatorul 

indicat la col.6.  

9. Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii achitate aferent plăților salariale - 

corespunde col.11 din Tabelul 2 Declarație privind calcularea și utilizarea contribuțiilor de asigurări sociale 

de stat obligatorii și informația privind evidența nominală a asiguraților în sistemul public de asigurări 

sociale a dării de seamă forma IPC21 pentru perioada de gestiune.  

10. Suma subvenţiei calculată se determină în felul următor: [(col.7+col.8+col.9)*200%]. 

11. Suma compensării contribuțiilor de asigurări sociale aferentă perioadei pentru care se 

solicită subvenția, conform art.36 alin.(2) din Legea nr.60/2012. 

12. Suma subvenţiei pasibilă achitării se determină în felul următor: col.10-col.11. 

13. Suma subvenţiei spre achitare va constitui suma indicată în col.12, dar nu mai mult de 4000 

lei lunar per salariat.  

În cazul în care suma calculată în col.12 depășește suma de 4000 lei, în col.13 se va reflecta suma 

de 4000 lei. 

 

 

 

Anexă  

la Cererea cu privire la acordarea subvențiilor lunare 

aferente subvenționării locurilor de muncă pentru 

cheltuielile privind plata salariului (în cazul angajării 

persoanelor cu dizabilități în cadrul întreprinderilor 

specializate) 

 



1 
 

  
Analiza impactului de reglementare 

 

proiectul Hotărârii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind mecanismul  

de subvenţionare a locurilor de muncă 

  

Titlul analizei impactului 

(poate conține titlul propunerii de act 

normativ): 

Analiza impactului de reglementare asupra 

proiectului Hotărârii Guvernului pentru 

aprobarea Regulamentului privind mecanismul 

de subvenţionare a locurilor de muncă 

 

Data:   

Autoritatea administrației publice (autor): Ministerul Finanțelor 

Subdiviziunea: Direcția politici fiscale și vamale 

Persoana responsabilă și datele de contact: Inga Catana, 022-26-28-03 

 

Compartimentele analizei impactului 

1. Definirea problemei 

a) Determinați clar și concis problema și/sau problemele care urmează să fie soluționate  

a1) Necesitatea identificării soluțiilor optime de stimulare a angajatorilor în vederea angajării 

persoanelor care pe o perioadă de cel puțin 12 luni consecutive ce preced lunii de angajare nu 

au avut venituri salariale. 

 

a2) Necesitatea identificării soluțiilor optime de stimulare a angajatorilor în vederea angajării 

persoanelor cu dizabilități. 

 

b) Descrieți problema, persoanele/entitățile afectate și cele care contribuie la apariția 

problemei, cu justificarea necesității schimbării situației curente și viitoare, în baza dovezilor 

și datelor colectate și examinate 

 

a1) Provocările asupra economiei naționale generate de criza epidemiologică determină 

un impact major asupra societății per ansamblu. Astfel, în contextul global actual, precum și 

cel național, apare necesitatea stringentă de identificare a soluțiilor eficiente de racordare la 

condițiile existente. 

Un domeniu al economiei naționale supus unor provocări majore precum migrația, 

îmbătrânirea populației, este piața muncii. De fapt, factorul uman reprezintă un element de bază 

al creșterii economice, în contextul în care acesta participă și asigură derularea proceselor 

economice. 

Pe termen mediu, Republica Moldova se confruntă cu o lipsă a forței de muncă, iar 

majorarea/menținerea acesteia poate fi efectuată prin reducerea ritmului negativ de emigrare a 

tinerilor și stimularea reîntoarcerii cetățenilor în Republica Moldova. 

Problema descrisă mai sus afectează: 

- agenții economici, organizațiile necomerciale, care necesită susținere în eforturile 

depuse pentru crearea locurilor de muncă; 

- persoanele care pe o perioadă de cel puțin 12 luni consecutive ce preced lunii de angajare 

nu au avut venituri salariale (ex. studenți, diaspora). 

În acest sens, identificarea și implementarea măsurilor suplimentare de subvenționare a 

locurilor de muncă și susținerea agenților economici în eforturile depuse pentru crearea 

locurilor de muncă, în paralel cu susținerea persoanelor care pe o perioadă de cel puțin 12 luni 

consecutive ce preced lunii de angajare nu au avut venituri salariale, precum și celor care și-

au pierdut locurile de muncă urmare crizei pandemice și nu au reușit să se încadreze pe piața 

muncii reprezintă necesități caracteristice pieței muncii din țara noastră. 

 



 

 

 

a2) Integrarea persoanelor cu dizabilități în mediul economic și social, inclusiv sub 

aspectul stimulării angajării acestora în câmpul muncii rămâne o prioritate care necesită 

implicare suplimentară. 

Identificarea și implementarea unor măsuri orientate spre subvenționarea directă din 

partea statului, care ar permite, în mod mai eficient, asigurarea respectării destinației 

intervenției statului și redistribuirii echitabile a venitului național reprezintă o viziune de 

perspectivă care își va găsi realizarea pe termen mediu (spre exemplu, opțiunea de acordare a 

subvențiilor este mai preferabilă decât scutirea de impozite sau aplicarea unor cote reduse de 

impozitare). 

În condițiile în care veniturile bugetare sunt limitate, este important ca acestea să fie 

rațional direcționate ca să asigure maximă eficiență 

Precizăm că prin prisma Legii nr.257/2020 cu privire la modificarea unor acte normative 

au fost realizate o serie de măsuri de ordin fiscal și vamal, printre care se regăsește măsura ce 

vizează anularea facilității stabilite la art.4 pct.(18) din Legea nr.1417/1997 pentru punerea în 

aplicare a Titlului III al Codului fiscal, care prevedea scutirea de TVA fără drept de deducere 

pentru materia primă, materialele, articolele de completare şi accesoriile necesare procesului 

propriu de producţie, importate de către organizaţiile şi întreprinderile societăţilor 

nevăzătorilor, societăţilor surzilor şi societăţilor invalizilor, precum și scutirea pentru 

organizaţiile şi întreprinderile menţionate de la vărsarea la buget a sumei TVA pentru 

mărfurile produse şi serviciile prestate, conform listei organizaţiilor şi întreprinderilor 

respective, aprobată de Guvern. 

Problema descrisă mai sus afectează: 

- agenții economici, organizațiile necomerciale, care necesită susținere în eforturile 

depuse pentru crearea locurilor de muncă; 

- persoanele cu dizabilități sub aspectul necesității de a se încadra în câmpul muncii. 

Respectiv, actualul proiect este elaborat în vederea susținerii angajatorilor (agenți 

economici, organizații necomerciale) în vederea angajării persoanelor cu dizabilități și, 

implicit, în scopul susținerii persoanelor cu dizabilități sub aspectul stimulării angajării 

acestora în câmpul muncii și, totodată, acesta vine în ansamblu cu măsura menționată anterior 

ce a vizat eliminarea unei facilități fiscale și vamale. 

c) Expuneți clar cauzele care au dus la apariția problemei  

 a1) Cauzele care au dus la apariția problemei constau în provocările existente pe piața muncii 

a Republicii Moldova (de ex. lipsa forței de muncă, migrația), provocările generate de situația 

epidemiologică existentă la nivel național și internațional și necesitatea adaptării la condițiile 

existente. 

 

a2) Cauza care a condiționat apariția problemei constă în lipsa unor măsuri stimulatorii de 

sporire a motivației angajatorilor de a angaja persoane cu dezabilități. 

 

d) Descrieți cum a evoluat problema și cum va evolua fără o intervenție   

a1) Cum a evaluat problema:  

Lipsa forței de muncă, migrația, îmbătrânirea populației reprezintă provocări majore 

pentru economia națională. Existența acestora a fost aprofundată de criza epidemiologică 

existentă la nivel național. Acest aspect necesită o atenție sporită ținând cont de faptul că 

factorul uman reprezintă un element de bază al creșterii economice, participând și asigurând 

derularea proceselor economice. 

De fapt, este important să remarcăm că actualul cadru legal cuprinde anumite măsuri de 

stimulare a pieței muncii. De exemplu, în temeiul prevederilor art.36 alin.(2) din Legea 

nr.105/2018 cu privire la promovarea ocupării forţei de muncă şi asigurarea de şomaj, 

angajatorul care angajează pe o perioadă nedeterminată şomeri din categoriile persoanelor 

menţionate la art.23 alin.(3) lit.c), e)–j), direcţionaţi de către subdiviziunea teritorială, primeşte 



 

 

 

subvenţii lunare în sumă egală cu 30% din salariul mediu lunar pe economie pentru anul 

precedent, pe un termen de 6 luni, pentru fiecare şomer angajat.  

Totuși, aplicarea unor măsuri suplimentare este imperativă, astfel încât, subvenționarea 

cheltuielilor privind plata salariului în cazul angajării persoanele care pe o perioadă de cel puțin 

12 luni consecutive ce preced lunii de angajare nu au avut venituri salariale, aferent categoriilor 

codului 101 (persoană angajată pe bază de contract individual de muncă), 105 (persoană 

angajată prin contract civil), 123 (persoană angajată prin cumul) din Clasificatorul categoriei 

persoanelor asigurate reprezintă un pas important în direcția susținerii pieței muncii. 

 

Cum va evalua problema: 

Va crește numărul persoanelor care nu sunt încadrate în câmpul muncii, în contextul în 

care angajatorii nu vor deține instrumente stimulatorii și de suport suficiente care ar oferi 

motivație spre efectuarea angajărilor. 

 

a2) Cum a evaluat problema: 

Identificarea și implementarea măsurilor de susținere pentru persoanele cu dezabilități prin 

asigurarea incluziunii acestora în câmpul muncii poate fi realizată prin prisma oferirii de 

stimulente pentru angajatori. 

Este important să precizăm că măsuri de susținere a persoanelor cu dezabilități sunt 

integrate într-o serie de acte normative: Hotărârea Guvernului nr.1276/2018 pentru aprobarea 

procedurilor privind accesul la măsurile de ocupare a forţei de muncă, Legea nr.105/2018 cu 

privire la promovarea ocupării forţei de muncă şi asigurarea de şomaj, Legea nr.60/2012 

privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi, Legea bugetului de stat pentru anul 

2021 nr.258/2020. 

Totuși actualul proiect vine cu o abordare nouă, complexă și stimulatorie, în contextul în 

care va asigura susținerea mediului de afaceri, precum și organizațiilor necomerciale, prin 

subvenționarea cheltuielilor privind plata salariului în cazul angajării următoarelor categorii de 

persoane persoanele cu dizabilități. 

Este de menționat că, o categorie de angajați pentru care se va acorda subvenția în cel mai 

mare cuantum o reprezintă persoanele cu dizabilități angajate în cadrul întreprinderilor 

specializate. 

 

Cum va evalua problema: 

Problema se va reține la starea actuală iar agenții economici, organizațiile necomerciale 

nu vor avea suficiente instrumente motivante de a face angajări ale persoanelor cu dizabilități. 

 

e) Descrieți cadrul juridic actual aplicabil raporturilor analizate și identificați carențele 

prevederilor normative în vigoare, identificați documentele de politici și reglementările 

existente care condiționează intervenția statului 

 

Cadrul juridic aplicabil raporturilor analizate este constituit dintr-o serie de acte 

normative precum:  

- Hotărîrea Guvernului nr.1276/2018 pentru aprobarea procedurilor privind accesul la 

măsurile de ocupare a forţei de muncă; 

- Legea nr.105/2018 cu privire la promovarea ocupării forţei de muncă şi asigurarea de 

şomaj; 

- Legea nr.137/2020 pentru modificarea unor acte normative; 

- Legea nr.60/2012 privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi; 

- Legea nr.258/2020 bugetului de stat pentru anul 2021. 

Intervenția statului prin actualul proiect reiese din necesitatea identificării și 

implementării măsurilor suplimentare de subvenționare a locurilor de muncă și susținere a 

agenților economici în eforturile depuse pentru crearea locurilor de muncă, care reprezintă 

necesități caracteristice pieței muncii din țara noastră , precum și în contextul anulării facilității 



 

 

 

stabilite la art.4 pct.(18) din Legea nr.1417/1997 pentru punerea în aplicare a Titlului III al 

Codului fiscal. 

 

2. Stabilirea obiectivelor 

a) Expuneți obiectivele (care trebuie să fie legate direct de problemă și cauzele acesteia, 

formulate cuantificat, măsurabil, fixat în timp și realist) 

 

Prin intervenția dată se urmărește atingerea următoarelor obiective:  

- susținerea economiei naționale, ca urmare a încadrării factorului uman în procesele 

economice; 

- susținerea pieței muncii, prin prisma diminuării constrângerilor existente, având ca efect 

creșterea numărului de persoane încadrate în câmpul muncii, reducerea din ritmul proceselor 

de emigrare; 

- susținerea persoanelor cu dizabilități sub aspectul stimulării angajării acestora în câmpul 

muncii; 

- susținerea mediului de afaceri, precum și organizațiilor necomerciale, prin subvenționarea 

cheltuielilor privind plata salariului în cazul angajării următoarelor categorii de persoane:  

a) persoanele care pe o perioadă de cel puțin 12 luni consecutive ce preced lunii de 

angajare nu au avut venituri salariale, aferent categoriilor codului 101 (persoană angajată pe 

bază de contract individual de muncă), 105 (persoană angajată prin contract civil), 123 

(persoană angajată prin cumul) din Clasificatorul categoriei persoanelor asigurate - pentru 

durata primelor 12 luni de la angajare, începând cu luna următoare lunii angajării; 

b) persoanele cu dizabilități – pe perioada angajării. 

3. Identificarea opțiunilor 

a) Expuneți succint opțiunea „a nu face nimic”, care presupune lipsa de intervenție  

Opțiunea „a nu face nimic” este opțiunea prin care nu se va elabora și aproba proiectul 

de Hotărâre de Guvern pentru aprobarea Regulamentului privind mecanismul de subvenţionare 

a locurilor de muncă. 

Menționăm că acesta este elaborat în temeiul art.X și art.LV alin.(1) lit.b) din Legea 

nr.257/2020 cu privire la modificarea unor acte normative și art.3 lit.f) din Legea bugetului de 

stat pentru anul 2021 nr.258/2020. 

Concomitent, proiectul vine spre susținerea pieței muncii prin prisma oferirii unor 

instrumente de susținere pentru angajatori (subiecți ai subvenționării) ce vizează 

subvenționarea cheltuielilor privind plata salariului în cazul angajării persoanelor care pe o 

perioadă de cel puțin 12 luni consecutive ce preced lunii de angajare nu au avut venituri 

salariale, precum şi a persoanelor cu dizabilități. 

 

b) Expuneți principalele prevederi ale proiectului, cu impact, explicând cum acestea țintesc 

cauzele problemei, cu indicarea novațiilor și întregului spectru de soluții/drepturi/obligații 

ce se doresc să fie aprobate 

 

a1) Impactul: Susținerea pieței muncii, prin prisma diminuării constrângerilor existente, 

având ca efect creșterea numărului de persoane încadrate în câmpul muncii, reducerea din 

ritmul proceselor de emigrare. 

Totodată, aceasta va asigura susținerea mediului de afaceri, precum și organizațiilor 

necomerciale, prin subvenționarea cheltuielilor privind plata salariului în cazul angajării 

persoanelor care pe o perioadă de cel puțin 12 luni consecutive ce preced lunii de angajare 

nu au avut venituri salariale, aferent categoriilor codului 101 (persoană angajată pe bază de 

contract individual de muncă), 105 (persoană angajată prin contract civil), 123 (persoană 

angajată prin cumul) din Clasificatorul categoriei persoanelor asigurate. 

Respectiv, măsura prevede subvenționarea a 50% din impozitele salariale declarate și 

achitate, dar nu mai mult de 1000 lei lunar per salariat. 

 



 

 

 

 

a2) Impactul: Implementarea măsurii respective va asigura susținerea persoanelor cu 

dizabilități sub aspectul stimulării angajării acestora în câmpul muncii. 

Totodată, aceasta va permite susținerea mediului de afaceri, precum și organizațiilor 

necomerciale, prin subvenționarea cheltuielilor privind plata salariului în cazul angajării 

persoanelor cu dizabilități. 

Respectiv, în cazul angajării persoanelor cu dizabilități, cu excepția celor angajate în 

cadrul întreprinderilor specializate, subvenția este stabilită după cum urmează: 

- cu dizabilitate severă – 100% din impozitele salariale declarate și achitate, dar nu mai 

mult de 2000 lei lunar per salariat; 

- cu dizabilitate accentuată și medie – 50% din impozitele salariale declarate și 

achitate, dar nu mai mult de 1000 lei lunar per salariat. 

De asemenea, cuantumul subvenției pentru întreprinderile specializate care angajează 

persoane cu dizabilități angajate va reprezenta 200% din impozitele salariale declarate și 

achitate, dar nu mai mult de 4000 lei lunar per salariat. 

 

c) Expuneți opțiunile alternative analizate sau explicați motivul de ce acestea nu au fost 

luate în considerare 

 

Identificarea unor opțiuni alternative nu a fost realizată dat fiind faptul că 

sistematizarea soluțiilor vine în temeiul art.X și art.LV alin.(1) lit.b) din Legea nr.257/2020 

cu privire la modificarea unor acte normative (ce vizează anularea facilității stabilite la art.4 

pct.(18) din Legea nr.1417/1997 pentru punerea în aplicare a Titlului III al Codului fiscal, 

care prevedea scutirea de TVA fără drept de deducere pentru materia primă, materialele, 

articolele de completare şi accesoriile necesare procesului propriu de producţie, importate de 

către organizaţiile şi întreprinderile societăţilor nevăzătorilor, societăţilor surzilor şi 

societăţilor invalizilor, precum și scutirea pentru organizaţiile şi întreprinderile menţionate de 

la vărsarea la buget a sumei TVA pentru mărfurile produse şi serviciile prestate, conform 

listei organizaţiilor şi întreprinderilor respective, aprobată de Guvern), precum și în vederea 

susținerii pieței muncii din Republica Moldova. 

 

4. Analiza impacturilor opțiunilor 

a) Expuneți efectele negative și pozitive ale stării actuale și evoluția acestora în viitor, care 

vor sta la baza calculării impacturilor opțiunii recomandate 

 

Efectele pozitive pentru menținerea situației actuale: 

a) În cel mai bun caz, situația descrisă în compartimentul „descrierea problemei” va 

rămâne fără schimbare. 

Efectele negative ale situației actuale:  

a) provocările existente pe piața muncii a Republicii Moldova (de ex. lipsa forței de 

muncă, migrația); 

b) provocările generate de situația epidemiologică existentă la nivel național și 

internațional și necesitatea adaptării la condițiile existente;  

c) necesitatea identificării soluțiilor optime de stimulare a angajatorilor în vederea 

angajării persoanelor care pe o perioadă de cel puțin 12 luni consecutive ce preced 

lunii de angajare nu au avut venituri salariale (ex. studenți, diaspora); 

d) necesitatea identificării soluțiilor optime de stimulare a angajatorilor în vederea 

angajării persoanelor cu dizabilități; 

e) necesitatea susținerii persoanelor care și-au pierdut locurile de muncă urmare crizei 

pandemice și nu au reușit să se încadreze pe piața muncii. 

b1) Pentru opțiunea recomandată, identificați impacturile completând tabelul din anexa la 

prezentul formular. Descrieți pe larg impacturile sub formă de costuri sau beneficii, inclusiv 

părțile interesate care ar putea fi afectate pozitiv și negativ de acestea 

 



 

 

 

Beneficii ale opțiunii recomandate sunt:  

a) susținerea economiei naționale, ca urmare a încadrării factorului uman în procesele 

economice; 

b) susținerea pieței muncii, prin prisma diminuării constrângerilor existente, având ca 

efect: 

- creșterea numărului de persoane încadrate în câmpul muncii; 

- reducerea din ritmul proceselor de emigrare; 

c) susținerea persoanelor cu dizabilități sub aspectul stimulării angajării acestora în 

câmpul muncii; 

d) susținerea mediului de afaceri, precum și organizațiilor necomerciale, prin 

subvenționarea cheltuielilor privind plata salariului în cazul angajării următoarelor categorii de 

persoane:  

- persoanele care pe o perioadă de cel puțin 12 luni consecutive ce preced lunii de 

angajare nu au avut venituri salariale, aferent categoriilor codului 101 (persoană angajată pe 

bază de contract individual de muncă), 105 (persoană angajată prin contract civil), 123 

(persoană angajată prin cumul) din Clasificatorul categoriei persoanelor asigurate; 

- persoanele cu dizabilități. 

Costuri ale opțiunii 1 sunt:  

a) Alocațiile bugetare pentru subvenționarea locurilor de muncă aprobate anual în legea 

bugetului de stat. Respectiv, conform prevederilor art.3 lit.f) din Legea bugetului de stat pentru 

anul 2021 nr.258/2020, subvenționarea locurilor de muncă – în sumă de 200 000,0 mii lei.; 

b) Posibile costuri care ar putea fi suportate de către agenții economici, organizațiile 

necomerciale în sensul timpului utilizat pentru completarea și depunerea cererii de 

subvenționare.  

 

b2) Pentru opțiunile alternative analizate, identificați impacturile completând tabelul din 

anexa la prezentul formular. Descrieți pe larg impacturile sub formă de costuri sau beneficii, 

inclusiv părțile interesate care ar putea fi afectate pozitiv și negativ de acestea 

 

Pe urma aprobării și implementării proiectului respectiv, părțile care vor resimți impact pozitiv 

sunt agenții economici, organizațiile necomerciale, rezidenți ai Republicii Moldova, ale căror 

cerere a fost evaluată pozitiv şi care au obţinut aprobarea pentru subvenţionare ca urmare a 

angajării de către acestea a persoanelor care fac parte din următoarele categorii: 

a) persoanele care pe o perioadă de cel puțin 12 luni consecutive ce preced lunii de angajare 

nu au avut venituri salariale, aferent categoriilor codului 101 (persoană angajată pe bază de 

contract individual de muncă), 105 (persoană angajată prin contract civil), 123 (persoană 

angajată prin cumul) din Clasificatorul categoriei persoanelor asigurate; 

b) persoanele cu dizabilități. 

 

c) Pentru opțiunile analizate, expuneți cele mai relevante/iminente riscuri care pot duce la 

eșecul intervenției și/sau schimba substanțial valoarea beneficiilor și costurilor estimate și 

prezentați presupuneri privind gradul de conformare cu prevederile proiectului a celor vizați 

în acesta 

 

Riscurile asociate nemijlocit care vor avea impact asupra rezultatelor implementării 

opțiunii recomandate sunt:  

- Neconformarea agenților economici la prevederile legislației. 

d) Dacă este cazul, pentru opțiunea recomandată expuneți costurile de conformare pentru 

întreprinderi, dacă există impact disproporționat care poate distorsiona concurența și ce 

impact are opțiunea asupra întreprinderilor mici și mijlocii. Se explică dacă sunt propuse 

măsuri de diminuare a acestor impacturi 

 

Proiectul nu generează costuri de conformare. 

 



 

 

 

Concluzie 

e) Argumentați selectarea unei opțiuni, în baza atingerii obiectivelor, beneficiilor și 

costurilor, precum și a asigurării celui mai mic impact negativ asupra celor afectați  

 

Implementarea opțiunii ce ține de implementarea mecanismului de subvenționare a 

locurilor de muncă se consideră oportună în contextul în care este orientată spre stimularea 

agenților economici, organizațiilor necomerciale în vederea angajării persoanelor care pe o 

perioadă de cel puțin 12 luni consecutive ce preced lunii de angajare nu au avut venituri 

salariale, precum și a persoanelor cu dizabilități. 

Selectarea opțiunii date se consideră benefică deoarece presupune susținerea pieței 

muncii prin prisma oferirii unor instrumente de susținere a angajatorilor subiecți ai 

subvenționării ce vizează subvenționarea cheltuielilor privind plata salariului în cazul 

angajării categoriilor de persoane menționate în proiect. Astfel încât, implementarea opțiunii 

respective va contribui la: 

(1) susținerea economiei naționale, ca urmare a încadrării factorului uman în procesele 

economice; 

(2) susținerea pieței muncii, prin prisma diminuării constrângerilor existente, având ca 

efect: 

- creșterea numărului de persoane încadrate în câmpul muncii; 

- reducerea din ritmul proceselor de emigrare; 

(3) susținerea persoanelor cu dizabilități sub aspectul stimulării angajării acestora în 

câmpul muncii; 

(4) susținerea mediului de afaceri, precum și organizațiilor necomerciale, prin 

subvenționarea cheltuielilor privind plata salariului în cazul angajării următoarelor categorii 

de persoane:  

a) persoanele care pe o perioadă de cel puțin 12 luni consecutive ce preced lunii de 

angajare nu au avut venituri salariale, aferent categoriilor codului 101 (persoană angajată pe 

bază de contract individual de muncă), 105 (persoană angajată prin contract civil), 123 

(persoană angajată prin cumul) din Clasificatorul categoriei persoanelor asigurate; 

b) persoanele cu dizabilități. 

Totodată, costurile de implementare sunt deja prevăzute în Legea bugetului de stat pentru 

anul 2021 nr.258/2020. 

 

5. Implementarea și monitorizarea 

a) Descrieți cum va fi organizată implementarea opțiunii recomandate, ce cadru juridic 

necesită a fi modificat și/sau elaborat și aprobat, ce schimbări instituționale sunt necesare  

 

Implementarea opțiunii recomandate se va realiza prin prisma competențelor deținute 

de către Serviciul Fiscal de Stat, Direcția Trezoreria de Stat.  

Implementarea opțiunii recomandate nu presupune modificarea altor acte normative.  

Proiectul de hotărîre nu implică propuneri de schimbări instituționale. 

 

b) Indicați clar indicatorii de performanță în baza cărora se va efectua monitorizarea  

Indicatorii de performanță care vor sta la baza efectuării monitorizării sunt:  

- Numărul de cereri de subvenționare depuse, examinate, acceptate; 

- Suma subvențiilor acordate. 

 

c) Identificați peste cît timp vor fi resimțite impacturile estimate și este necesară evaluarea 

performanței actului normativ propus. Explicați cum va fi monitorizată și evaluată opțiunea 

 

Impacturile estimate vor fi resimțite odată cu intrarea în vigoare a prezentei hotărîri. 

Monitorizarea și evaluarea opțiunii va fi realizată anual prin prisma indicatorilor de 

performanță propuși.  

 



 

 

 

6. Consultarea 

a) Identificați principalele părți (grupuri) interesate în intervenția propusă  

Principalele părți interesate în intervenția propusă sunt:  

- Agenții economici 

- Organizațiile necomerciale 

- Persoanele care pe o perioadă de cel puțin 12 luni consecutive ce preced lunii de 

angajare nu au avut venituri salariale 

- Persoanele cu dizabilități 

 

b) Explicați succint cum (prin ce metode) s-a asigurat consultarea adecvată a părților  

Consultarea cu părțile interesate este în proces și urmează a fi desfășurată prin 

intermediul publicării proiectului de hotărîre și recepționării opiniilor, precum și prin 

desfășurarea ședințelor tematice.  

 

c) Expuneți succint poziția fiecărei entități consultate față de documentul de analiză a 

impactului și/sau intervenția propusă (se expune poziția a cel puțin unui exponent din fiecare 

grup de interese identificat) 

 

 

Anexă 

Tabel pentru identificarea impacturilor 

Categorii de impact Punctaj atribuit 

 Opțiunea  

propusă 

Opțiunea 

alterativă 1 

Opțiunea 

alterativă 2 

Economic 

costurile desfășurării afacerilor +2   

povara administrativă +1   

fluxurile comerciale și investiționale 0   

competitivitatea afacerilor +1   

activitatea diferitor categorii de întreprinderi mici 

și mijlocii 

+1   

concurența pe piață +1   

activitatea de inovare și cercetare 0   

veniturile și cheltuielile publice +2   

cadrul instituțional al autorităților publice 0   

alegerea, calitatea și prețurile pentru consumatori 0   

bunăstarea gospodăriilor casnice și a cetățenilor 0   

situația social-economică în anumite regiuni 0   

situația macroeconomică +1   

alte aspecte economice 0   

Social 

gradul de ocupare a forței de muncă +2   

nivelul de salarizare 0   

condițiile și organizarea muncii 0   

sănătatea și securitatea muncii 0   

formarea profesională +1   

inegalitatea și distribuția veniturilor 0   

nivelul veniturilor populației 0   

nivelul sărăciei 0   



 

 

 

accesul la bunuri și servicii de bază, în special 

pentru persoanele social-vulnerabile 

0   

diversitatea culturală și lingvistică 0   

partidele politice și organizațiile civice 0   

sănătatea publică, inclusiv mortalitatea și 

morbiditatea 

0   

modul sănătos de viață al populației 0   

nivelul criminalității și securității publice 0   

accesul și calitatea serviciilor de protecție socială 0   

accesul și calitatea serviciilor educaționale 0   

accesul și calitatea serviciilor medicale 0   

accesul și calitatea serviciilor publice 

administrative 

0   

nivelul și calitatea educației populației 0   

conservarea patrimoniului cultural 0   

accesul populației la resurse culturale și 

participarea în manifestații culturale 

0   

accesul și participarea populației în activități 

sportive 

0   

discriminarea 0   

alte aspecte sociale 0   

De mediu 

clima, inclusiv emisiile gazelor cu efect de seră și 

celor care afectează stratul de ozon 

0   

calitatea aerului    

calitatea și cantitatea apei și resurselor acvatice, 

inclusiv a apei potabile și de alt gen 

0   

biodiversitatea 0   

flora 0   

fauna 0   

peisajele naturale 0   

starea și resursele solului 0   

producerea și reciclarea deșeurilor 0   

utilizarea eficientă a resurselor regenerabile și 

neregenerabile 

0   

consumul și producția durabilă 0   

intensitatea energetică 0   

eficiența și performanța energetică 0   

bunăstarea animalelor 0   

riscuri majore pentru mediu (incendii, explozii, 

accidente etc.) 

0   

utilizarea terenurilor 0   

alte aspecte de mediu 0   

Tabelul se completează cu note de la -3 la +3, în drept cu fiecare categorie de impact, pentru 

fiecare opțiune analizată, unde variația între -3 și -1 reprezintă impacturi negative (costuri), 

iar variația între 1 și 3 – impacturi pozitive (beneficii) pentru categoriile de impact analizate. 

Nota 0 reprezintă lipsa impacturilor. Valoarea acordată corespunde cu intensitatea impactului 

(1 – minor, 2 – mediu, 3 – major) față de situația din opțiunea „a nu face nimic”, în comparație 



 

 

 

cu situația din alte opțiuni și alte categorii de impact. Impacturile identificate prin acest tabel 

se descriu pe larg, cu argumentarea punctajului acordat, inclusiv prin date cuantificate, în 

compartimentul 4 din Formular, lit. b1) și, după caz, b2), privind analiza impacturilor 

opțiunilor. 

Anexe 

Proiectul preliminar de act normativ 

Nota informativă 
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Notă informativă 

la proiectul de hotărîre de Guvern pentru aprobarea Regulamentului 

privind mecanismul de subvenţionare a locurilor de muncă 

1. Denumirea autorului şi, după caz, a participanților la elaborarea proiectului

Prezentul proiect de hotărîre de Guvern este elaborat de către Ministerul Finanțelor. 

2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ şi finalităţile urmărite

Provocările asupra economiei naționale generate de criza epidemiologică determină un 

impact major asupra societății per ansamblu. Astfel, în contextul global actual, precum și cel 

național, apare necesitatea stringentă de identificare a soluțiilor eficiente de racordare la 

condițiile existente. 

Un domeniu al economiei naționale supus unor provocări majore precum migrația, 

îmbătrânirea populației, este piața muncii. De fapt, factorul uman reprezintă un element de 

bază al creșterii economice, în contextul în care acesta participă și asigură derularea 

proceselor economice. 

Pe termen mediu, Republica Moldova se confruntă cu o lipsă a forței de muncă, iar 

majorarea/menținerea acesteia poate fi efectuată prin reducerea ritmului negativ de emigrare 

a tinerilor și stimularea reîntoarcerii cetățenilor în Republica Moldova.  

În acest sens, identificarea și implementarea măsurilor suplimentare de subvenționare a 

locurilor de muncă și susținerea agenților economici în eforturile depuse pentru crearea 

locurilor de muncă reprezintă necesități caracteristice pieței muncii din țara noastră. 

Viziunea pe termen mediu a Ministerului Finanțelor constă în identificarea și 

implementarea unor măsuri orientate spre subvenționarea directă din partea statului, care ar 

permite, în mod mai eficient, asigurarea respectării destinației intervenției statului și 

redistribuirii echitabile a venitului național (spre exemplu, opțiunea de acordare a 

subvențiilor este mai preferabilă decât scutirea de impozite sau aplicarea unor cote reduse 

de impozitare). 

În condițiile în care veniturile bugetare sunt limitate, este important ca acestea să fie 

rațional direcționate ca să asigure maximă eficiență. 

Precizăm că prin prisma Legii nr.257/2020 cu privire la modificarea unor acte 

normative au fost realizate o serie de măsuri de ordin fiscal și vamal, printre care se regăsește 

măsura ce vizează anularea facilității stabilite la art.4 pct.(18) din Legea nr.1417/1997 pentru 

punerea în aplicare a Titlului III al Codului fiscal, care prevedea scutirea de TVA fără drept 

de deducere pentru materia primă, materialele, articolele de completare şi accesoriile 

necesare procesului propriu de producţie, importate de către organizaţiile şi întreprinderile 

societăţilor nevăzătorilor, societăţilor surzilor şi societăţilor invalizilor, precum și scutirea 

pentru organizaţiile şi întreprinderile menţionate de la vărsarea la buget a sumei TVA pentru 

mărfurile produse şi serviciile prestate, conform listei organizaţiilor şi întreprinderilor 

respective, aprobată de Guvern. 

Respectiv, actualul proiect este elaborat în vederea susținerii pieței muncii din 

Republica Moldova și totodată, acesta vine în ansamblu cu măsura menționată anterior ce a 

vizat eliminarea unei facilități fiscale și vamale. 

Obiectivul principal al proiectului este stimularea agenților economici, organizațiilor 

necomerciale în vederea angajării persoanelor care pe o perioadă de cel puțin 12 luni 
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consecutive ce preced lunii de angajare nu au avut venituri salariale, precum și a persoanelor 

cu dizabilități. 

Printre condițiile ce au impus elaborarea proiectului de hotărîre de Guvern se numără 

următoarele: 

 provocările existente pe piața muncii a Republicii Moldova (de ex. lipsa forței de 

muncă, migrația); 

 provocările generate de situația epidemiologică existentă la nivel național și 

internațional și necesitatea adaptării la condițiile existente; 

 necesitatea identificării soluțiilor optime de stimulare a angajatorilor în vederea 

angajării persoanelor care pe o perioadă de cel puțin 12 luni consecutive ce preced lunii de 

angajare nu au avut venituri salariale (ex. studenți, diaspora); 

 necesitatea identificării soluțiilor optime de stimulare a angajatorilor în vederea 

angajării persoanelor cu dizabilități; 

 necesitatea susținerii persoanelor care și-au pierdut locurile de muncă urmare crizei 

pandemice și nu au reușit să se încadreze pe piața muncii. 

Finalitățile urmărite prin adoptarea proiectului sunt: 

(1) susținerea economiei naționale, ca urmare a încadrării factorului uman în procesele 

economice; 

(2) susținerea pieței muncii, prin prisma diminuării constrângerilor existente, având ca 

efect: 

- creșterea numărului de persoane încadrate în câmpul muncii; 

- reducerea din ritmul proceselor de emigrare; 

(3) susținerea persoanelor cu dizabilități sub aspectul stimulării angajării acestora în 

câmpul muncii; 

(4) susținerea mediului de afaceri, precum și organizațiilor necomerciale, prin 

subvenționarea cheltuielilor privind plata salariului în cazul angajării următoarelor categorii 

de persoane:  

a) persoanele care pe o perioadă de cel puțin 12 luni consecutive ce preced lunii de

angajare nu au avut venituri salariale, aferent categoriilor codului 101 (persoană angajată 

pe bază de contract individual de muncă), 105 (persoană angajată prin contract civil), 123 

(persoană angajată prin cumul) din Clasificatorul categoriei persoanelor asigurate; 

b) persoanele cu dizabilități.

Prin urmare, scopul implementării proiectului este susținerea pieței muncii prin prisma 

oferirii unor instrumente de susținere a angajatorilor subiecți ai subvenționării ce vizează 

subvenționarea cheltuielilor privind plata salariului în cazul angajării categoriilor de 

persoane menționate în proiect. 

3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop

armonizarea legislaţiei naţionale cu legislaţia Uniunii Europene 

 Proiectul nu are drept scop continuarea procesului de armonizare a legislaţiei naţionale 

cu legislaţia Uniunii Europene. 

4. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi

Proiectul prevede instituirea mecanismului de subvenționare a locurilor de muncă în 

cazul angajării unor categorii de persoane. 
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Actualul proiect stabilește aspectele aferente mecanismului de subvenționare a 

locurilor de muncă. 

Subiecții mecanismului de subvenționare 

Proiectul stabilește în calitate de subiecți persoanele juridice și persoanele fizice care 

practică activitate de întreprinzător, organizațiile necomerciale, rezidenți ai Republicii 

Moldova, ale căror cerere a fost evaluată pozitiv şi care au obţinut aprobarea pentru 

subvenţionare ca urmare a angajării de către acestea a persoanelor care fac parte din 

următoarele categorii: 

a) persoanele care pe o perioadă de cel puțin 12 luni consecutive ce preced lunii de

angajare nu au avut venituri salariale, aferent categoriilor codului 101 (persoană angajată 

pe bază de contract individual de muncă), 105 (persoană angajată prin contract civil), 123 

(persoană angajată prin cumul) din Clasificatorul categoriei persoanelor asigurate; 

b) persoanele cu dizabilități.

Cuantumul subvenţiei acordate prin prisma mecanismului de subvenționare 

Acesta urmează a fi stabilit în dependență de categoria angajatului, după cum urmează: 

1) persoanele care pe o perioadă de cel puțin 12 luni consecutive ce preced lunii de

angajare nu au avut venituri salariale – 50% din impozitele salariale declarate și achitate, 

dar nu mai mult de 1000 lei lunar per salariat; 

2) persoanele cu dizabilități, după cum urmează:

- cu dizabilitate severă – 100% din impozitele salariale declarate și achitate, dar nu 

mai mult de 2000 lei lunar per salariat; 

- cu dizabilitate accentuată și medie – 50% din impozitele salariale declarate și 

achitate, dar nu mai mult de 1000 lei lunar per salariat; 

3) persoanele cu dizabilități angajate în cadrul întreprinderilor specializate – 200% din

impozitele salariale declarate și achitate, dar nu mai mult de 4000 lei lunar per salariat. 

Perioada de implementare a mecanismului de subvenționare 

Pentru fiecare categorie de angajați urmează a fi stabilită următoarea perioadă de 

implementare: 

1) pentru persoanele care pe o perioadă de cel puțin 12 luni consecutive ce preced lunii

de angajare nu au avut venituri salariale – pentru durata primelor 12 luni de la angajare, 

începând cu luna următoare lunii angajării; 

2) persoanele cu dizabilități – pe perioada angajării;

3) persoanele cu dizabilități angajate în cadrul întreprinderilor specializate – pe

perioada angajării. 

Descrierea mecanismului de subvenționare a cheltuielilor privind plata salariului 

pentru angajările efectuate de către subiecții subvenționării este realizată în figura ce 

urmează. 
Persoanele care pe o perioadă 

de cel puțin 12 luni consecutive 

ce preced lunii de angajare nu 

au avut venituri salariale  

(ținta acestor categorii de 

persoane o reprezintă studenții și 

diaspora) 

Persoanele cu dizabilități 

Persoanele cu 

dizabilități în cadrul 

întreprinderilor 

specializate  

(minim 50% din 

salariați sunt persoane 

cu dizabilități) 

Obiectivele urmărite 
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1. Creșterea numărului de 

persoane apte de muncă (tinerii 

și diaspora) 

2. Reducerea din ritmul 

proceselor de emigrare 

1.Încadrarea în câmpul muncii, incluziunea socială

2.Compensarea productivității scăzute

Cuantumul subvenționării 

50% 

din impozitele salariale declarate 

și achitate, dar nu mai mult de 

1000 lei lunar per salariat 

100% 

din impozitele salariale declarate 

și achitate, dar nu mai mult de 

2000 lei lunar per salariat – pentru 

persoanele cu dizabilitate severă 

50% 

din impozitele salariale declarate 

și achitate, dar nu mai mult de 

1000 lei lunar per salariat - pentru 

persoanele cu dizabilitate 

accentuată și medie 

200% 

din impozitele salariale 

declarate și achitate, dar 

nu mai mult de 4000 lei 

lunar per salariat 

Perioada subvenționării 

12 luni de la angajare Pe perioada angajării 

Adițional, proiectul prevede abrogarea Hotărârii Guvernului nr.819/2017 pentru 

aprobarea Regulamentului cu privire la modul de acordare a unor categorii de facilităţi 

privind TVA conform prevederilor art.4 alin.(18) din Legea nr.1417-XIII din 17 decembrie 

1997 pentru punerea în aplicare a titlului III al Codului fiscal. 

5. Fundamentarea economico-financiară

Bugetul pentru subvenţionarea locurilor de muncă se aprobă anual în legea bugetului de 

stat. Conform prevederilor art.3 lit.f) din Legea bugetului de stat pentru anul 2021 

nr.258/2020, subvenţionarea locurilor de muncă – în sumă de 200 000,0 mii lei.  

6. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare

Prezentul proiect este elaborat în conformitate cu legislația în vigoare. Întru 

implementarea definitivă a unor propuneri enunțate supra va fi ajustat/elaborat cadrul 

normativ secundar. 

7. Avizarea şi consultarea publică a proiectului

În scopul respectării prevederilor Legii nr.239/2008 privind transparența în procesul 

decizional, anunțul privind inițierea procesului de elaborare a proiectului este plasat pe 

pagina oficială a Ministerului Finanțelor, la compartimentul Transparența 

decizională/Consultări publice și va asigura avizarea acestuia de către instituțiile interesate. 

În conformitate cu prevederile Regulamentului Guvernului, aprobat prin Hotărârea 

Guvernului nr.610/2018, prezentul proiect urmează a fi avizat cu Ministerul Justiției, 

Ministerul Economiei și Infrastructurii, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și 

Mediului,  Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Ministerul Educației, Culturii 

și Cercetării, Centrul Național Anticorupție, Ministerul Afacerilor Externe și Integrării 

Europene, Confederația Națională a Patronatului. 

8. Constatările expertizei anticorupţie
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Informaţia privind rezultatele expertizei anticorupţie va fi inclusă în sinteza obiecţiilor 

şi propunerilor/recomandărilor la proiectul hotărârii de Guvern. 

9. Constatările expertizei de compatibilitate

Informaţia privind rezultatele expertizei de compatibilitate va fi inclusă în sinteza 

obiecţiilor şi propunerilor/recomandărilor la proiectul hotărârii de Guvern. 

10. Constatările expertizei juridice

Informaţia privind rezultatele expertizei juridice va fi inclusă în sinteza obiecţiilor şi 

propunerilor/recomandărilor la proiectul hotărârii de Guvern. 

SECRETAR DE STAT (semnat electronic) Tatiana IVANICICHINA 
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La nr. 

CANCELARIA DE STAT 

CERERE 
privind înregistrarea de către Cancelaria de Stat 

a proiectelor de acte ale Guvernului 

SECRETAR DE STAT (semnat electronic) Tatiana IVANICICHINA 

Nr. 

crt. 

Criterii de înregistrare Nota autorului 

1. Categoria şi denumirea 

proiectului 

Proiectul de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului 

privind mecanismul de subvenţionare a locurilor de muncă 

2. Autoritatea care a elaborat 

proiectul 

Ministerul Finanţelor 

3. Justificarea depunerii cererii În temeiul art.X și art.LV alin.(1) lit.b) din Legea nr.257/2020 

cu privire la modificarea unor acte normative (Monitorul 

Oficial al R. Moldova nr.353-357 art.288 din 22.12.2020). 

4. Lista autorităţilor şi instituţiilor 

a căror avizare este necesară 

Ministerul Justiției 

Ministerul Economiei și Infrastructurii 

Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului 

Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale 

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării 

Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene 

Centrul Național Anticorupție 

Confederația Națională a Patronatului 

5. Termenul-limită pentru 

depunerea avizelor/expertizelor 

5 zile lucrătoare 

6. Persoana responsabilă de 

promovarea proiectului 

Inga Catana, consultant principal, Direcția Politici Fiscale și 

Vamale, tel. 022 26 28 03, inga.catana@mf.gov.md. 

7. Anexe 1. Proiectul de hotărâre;

2. Nota informativă;

3. Analiza impactului de reglementare.

http://www.mf.gov.md/



